R OMÂIA
JUDEŢUL VRACEA
COMUA PALTI
COSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA r. 26
din 30 iunie 2009

Privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Paltin, jud. Vrancea,
pentru anul 2009,
Consiliul Local al Comunei Paltin, jud. Vrancea, întrunit în
şedinţă ordinară, în data de 30 iunie 2009, având în vedere :
- proiectul de hotărâre şi expunerea de motive, ale primarului
comunei Paltin, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Paltin,
judeţul Vrancea, pe anul 2009, precum şi avizul favorabil al Comisiei de
specialitate a Consiliului Local;
- referatul de aprobare nr. 2577 / 23.06.2009, întocmit de către d-l
Boroş Gelu – consilier – contabil – în cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Paltin, prin care propune rectificarea bugetului local al comunei;
- adresa nr. 12682 / 18.06.2009, a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Vrancea, privind aprobarea suplimentării sumelor defalcate din TVA,
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2009, cod 11.02.06, aprobată prin HG
nr. 605 / 2009;
- adresa nr. 12739 / 18.06.2009, a Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Vrancea, privind introducerea, în bugetul comunei, a unor modificări la
indicatorul -sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor ( cod 11.02.02.;
- prevederile art. 19, alin. (2), din Legea nr. 273 / 2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările ulterioare ;
- în temeiul prevederilor art. 36, alin (1) şi alin (4), lit. „a”, art. 45,
alin. (2), lit. „a” şi art. 47, din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică
locală, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului local, al comunei Paltin, judeţul
Vrancea, pe anul 2009, aşa cum este prezentat în anexa nr. 1, parte integrantă a
prezentei Hotărâri, astfel :

– MII LEI –
Venituri:
Sume defalcate din T.V.A
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate
Sume defalcate din T.V.A
pentru echilibrarea bugetelor loale

11.02.02

Trim II
+61,00

Trim III
–

Trim IV
-61,00

11.02.06

–

+40,00

–

-41,00

-6,00

–

Trim II
-41,00
+61,00

Trim III
+34,00
–

Trim IV
–
-61,00

Sume din fondul de rulment
40.02.11
Pentru acoperirea golurilor de casă
Cheltuieli:
Autorităţi publice şi acţiuni externe
Învăţământ

51.02.10
65.02.10

Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire, prin alocarea sumelor şi
efectuarea plăţilor, de către primarul comunei şi referentul contabil al Primăriei
comunei Paltin, judeţul Vrancea.
Art. 3.
afişare la
contabil,
legalităţii,

Secretarul comunei Paltin va asigura publicitatea prezentei Hotărâri prin
sediul Primăriei Paltin, o va comunica primarului şi referentului
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vrancea, pentru controlul
în termenul prevăzut de lege.

PREŞEDITE DE ŞEDIŢĂ,
Consilier,
ADRIAA TUMURICĂ

Tehnored. IG / sec.
2 ex.

Contrasemnează,
Secretarul comunei Paltin
IOEL GHIORGHIŢĂ

